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„Celem przedmiotowego systemu oceniania jest 
wspieranie ucznia w rozwoju intelektualnym  

i osobowościowym.” 
I. Zasady ogólne 
[1] Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  
[2] Nauczyciel: 

 udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
 motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce, 
 informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie, 
 dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
[3] Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są następujące:  

(1) pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności: 
{1} co najmniej 45 minutowe prace klasowe (testy); 
{2} sprawdziany diagnozujące, semestralne i roczne; 
{3} 10 – 15 minutowe kartkówki obejmujące wiadomości z trzech ostatnich 

lekcji (tematycznych). 
Oceniając je nauczyciel bierze pod uwagę: 
 metodę rozwiązania (analiza, wybór wzoru), 
 wykonanie obliczeń cząstkowych (podstawienie do wzoru, obliczenia), 
 rezultat (odpowiedź), 
 sprawdzenie wyników z warunkami zadania. 

 
Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez: zapisy w dziennikach lekcyjnych,  
w dzienniczkach ucznia, arkuszach ocen, odnotowywanie oceny w zeszycie 
przedmiotowym ucznia. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego 
postępów oraz wskazania kierunków poprawy. 
Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 – 6. Prace pisemne ocenia się punktowo. 
 
 
Dla formułowania oceny za sprawdziany diagnozujące, semestralne i roczne przyjmuje 
się następujące normy ilościowe: 
 

celujący (6 – cel) >100% 
bardzo dobry (5 – bdb) 90% - 100%  

dobry (4 – db) 75% - 89% 
dostateczny (3 – dst) 55% - 74% 

dopuszczający (2 – dop ) 33% - 54% 
niedostateczny (1 – ndst) <33% 

 
 
 
 
 
 



 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV, V, VI                                                                                                                                      

Uczący: Władysława Kozyra                                                                                                                                                                                 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem Strona 2 
 

Dla formułowania oceny za pozostałe prace pisemne przyjmuje się następujące normy 
ilościowe: 

ocena 5 95% - 100% 
ocena 5- 90% - 94% 
ocena 4+ 83% - 89% 
ocena 4 77% - 82% 
ocena 4- 70% - 76% 
ocena 3+ 63% - 69% 
ocena 3 56% - 62% 
ocena 3- 49% - 55% 
ocena 2+ 42% - 48% 
ocena 2 35% - 41% 
ocena 2- 28% - 34% 
ocena 1+ 20% - 27% 
ocena 1 0 % - 19% 

 
Jeżeli uczeń uzyska ocenę bardzo dobrą i rozwiąże zadanie dodatkowe, to otrzyma ocenę 
celującą. 
W razie zmiany grupy przez ucznia za rozwiązania zadań z niewłaściwej grupy 
otrzymuje on 0 punktów. 
Stosuje się następujące kody do zapisu w dzienniku: 
 

 

 
(2) praca ucznia na lekcji: 

{1} odpowiedź ustna (bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem pozwala na 
dokładniejsze sprawdzenie wiadomości i umiejętności, a także na 
natychmiastową korektę popełnianych błędów), 
Podczas oceniania odpowiedzi ustnej nauczyciel bierze pod uwagę:  
 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  
 logiczne formułowanie wypowiedzi, 
 stosowanie języka matematycznego, 
 poprawne posługiwanie się pojęciami, 
 wartość merytoryczną wypowiedzi, 
 umiejętność wnioskowania. 

{2} aktywność 
Oceniane jest: 
 zaangażowanie, 
 wkład pracy własnej. 

odpowiedź ustna OU 
ćwiczenia 

praktyczne  
ĆP 

aktywność  A 
prace klasowe PK 
sprawdziany SPR 

kartkówki KART. 
zadania domowe ZD 

szczególne 
osiągnięcia 

SO 
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{3} ćwiczenia praktyczne (zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas 
lekcji) 
Podczas oceniania ćwiczeń praktycznych nauczyciel zwraca uwagę na:  
 wartość merytoryczną, 
 dokładność wykonania polecenia, 
 staranność i estetykę, 

 
{3.1} praca samodzielna (indywidualna); 
{3.2} praca w grupie 

Pod uwagę brana jest: 
 organizacja pracy w grupie, 
 kultura zachowania, 
 komunikacja, 
 prezentacja wyników, 
 efekty pracy. 

 
(3) prace domowe (Zadania do rozwiązania w zeszytach przedmiotowych lub  

w zeszytach ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela, pisemna lub ustna 
forma ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych w toku lekcji. 
Podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie. Jeżeli są oceniane, to w skali jak 
wyżej.) 
Oceniana jest: 
 samodzielność, 
 poprawność, 
 estetyka wykonania. 
 

(4) zeszyt przedmiotowy 
{1} Po kontroli zeszytu uczeń jest zobowiązany do poprawy tego, co zostało 

zaznaczone przez nauczyciela i uzupełnienia wszelakich braków. 
 

(5) zeszyt ćwiczeń (Nauczyciel zbiera i ocenia zeszyty ćwiczeń, z których może 
wystawić kilka ocen. Zadania oceniane są według skali jak wyżej.) 
 

(6) prace dodatkowe (prace wykonane indywidualnie lub zespołowo, 
przygotowanie gazetki ściennej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, 
prezentacji) 
Pod uwagę brana jest: 

 wartość merytoryczna pracy, 

 estetyka wykonania, 

 zaangażowanie i wkład pracy, 

 oryginalność i pomysłowość, 

 sposób prezentacji. 

 

(7) Inne formy aktywności np. udział w konkursach i osiąganie szczególnych 
wyników. 
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[3] Wprowadza się plusy „+” i minusy „ – ” jako odrębne znaki: 
(1) Plus „+” oznacza: 

{1} zgłaszanie się i aktywne, poprawne rozwiązywanie problemów dotyczących 
treści nauczania; 

{2} aktywną pracę indywidualną na lekcjach; 
{3} prawidłowe wykonanie wskazanych przez nauczyciela ćwiczeń i poprawne 

przedstawienie ich rozwiązań na tablicy; 
{4} rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji; 
{5} aktywną pracę w grupach; 
{6} samodzielne odrabianie zadań domowego (prawidłowe wykonanie 

obliczeń, w sposób czytelny i estetyczny, w razie potrzeby wytłumaczenie 
sposobu rozwiązania); 

{7} wykonywanie zadań dodatkowych (między innymi tzw.  
„z pucharkiem”, „mistrz”) – pięć rozwiązanych prawidłowo zadań – 1 plus, 
umiejętność wytłumaczenia sposobu rozwiązania danego zadania; 

{8} przygotowanie materiałów do lekcji; 
{9} systematyczność, staranność i estetyczność prowadzenia zeszytu; 
{10} pomoc koleżeńską w szkole i poza szkołą w zakresie treści nauczania. 

 
 
Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
 „bdb” za +, +, +, +, + 
 

(2) Minus „ – ” oznacza: 
{1} brak pracy domowej; 
{2} brak zeszytu przedmiotowego czy też zeszytu ćwiczeń, podręcznika lub 

zbioru zadań; 
{3} brak przyrządów; 
{4} nieprzygotowanie materiałów do lekcji; 
{5} niewykonanie prostych, typowych czynności w toku lekcji (nie są one 

związane z wolnym tempem pracy ucznia); 
{6} niestaranne prowadzenie zeszytu czy też odnotowane braki w zeszycie; 
{7} brak zaangażowania na lekcji. 

 
Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 „ndst” za –, –, –, –, – 
 
[4] Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji matematyki zaostrzony ołówek, 

gumkę, linijkę oraz trzy różne kolory długopisów (mogą być flamastry lub 
kredki). 

[5] Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
[6] Prace klasowe odbywają się zgodnie z rozkładem materiału. 
[7] Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  

i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 
[8] Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać  

w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły (za zgodą nauczyciela – w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem). 
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[9] Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym terminie, 
nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, na której uczeń jest 
obecny. 

[10] Ocenione prace klasowe i kartkówki uczeń ma obowiązek poprawić w domu lub 
na lekcji (decyduje nauczyciel). 

[11] Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania 
sprawdzonych prac. 

[12] Termin poprawki wyznacza nauczyciel na prośbę ucznia. 
[13] Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie 

zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika. Uczeń nieobecny w danym 
dniu ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie podpisane przez rodziców. 

[14] Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy pisemnej tj. pracy 
klasowej, sprawdzianu, kartkówki z całą klasą – traci prawo do poprawy.  

[15] Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie, traci prawo do 
następnej poprawy tej pracy. 

[16] Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (sprawdzianu) lub jej poprawy, nie 
przychodzi w określone dni lub mimo obecności w szkole odmawia napisania tej 
pracy otrzymuje ocenę niedostateczną. 

[17] Uczeń, który przeszkadza w prowadzeniu lekcji oraz poprzez swoją nieuwagę nie 
śledzi toku lekcji (np. nie potrafi powtórzyć słów przedmówcy) – otrzymuje 
ocenę niedostateczną za „niepoprawny” udział w lekcji. 

[18] Uczeń za celowe utrudnianie prowadzenia lekcji oraz utrudnianie uczenia się 
innym traci możliwość poprawiania oceny. 

[19] Zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej (nie oddanie) jest równoznaczne  
z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

[20] Krótkie sprawdziany i kartkówki nie muszą być zapowiadane. 
[21] Umiejętności i wiadomości objęte sprawdzianem, kartkówką wchodzą w zakres 

pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu działu, tym samym zła ocena ze 
sprawdzianu, kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową. 

[22] Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach, powinni je napisać w ciągu 
trzech dni od dnia powrotu do szkoły. 

[23] Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej (choroby trwającej dłużej niż 5 
dni) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

[24] Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek  
i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy 
stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 

[25] Ściąganie na pracy pisemnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność równoznaczne 
jest z otrzymaniem 0 punktów (oceny niedostatecznej) bez możliwości 
zaliczenia pracy w dodatkowym terminie.  

[26] Jeżeli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń „ściągał” na pracy 
pisemnej, to ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego na 
pracy pisemnej (na następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem 
sprawdzianu). 

[27] Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za 
wykonane prace nadobowiązkowe.  

[28] Uczeń ma prawo jednokrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie – 
„np” do lekcji (nie dotyczy prac pisemnych zapowiedzianych). Przez 
nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, 
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brak podręcznika, brak pomocy potrzebnych do lekcji, brak pracy domowej, 
niegotowość do odpowiedzi. 

[29] Uczeń otrzymuje w dzienniku znak „np” pod warunkiem, że zgłosi to na początku 
lekcji – w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

[30] Drobne uchybienia w: odpowiedziach ustnych, pisemnych poprawach 
sprawdzianów, pracach domowych itp., mogą być odnotowane za pomocą „ – ” 
minusów. 

[31] Zgłoszenie nieprzygotowania (braku przygotowania) musi się odbyć na początku 
lekcji, a nie w czasie jej trwania.  

[32] Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 
nieprzygotowanie „–” (minusa).  

[33] Za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 
podręcznika, zbioru zadań lub materiałów uczeń otrzymuje „–” (minusa).  

[34] Za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 
podręcznika, zbioru zadań lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  

[35] Jeśli uczeń zgłasza brak pracy domowej pisemnej spowodowany brakiem zeszytu, 
zbioru zadań, to jest to traktowane jako brak pracy domowej i uczeń otrzymuje  
„–” (minusa) za brak pracy domowej.  

[36] Nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną za brak pracy domowej, o ile 
uczeń nie zgłosi o jej braku lub ściąga pracę domową. 

[37] Za popełnienie oszustwa w informacji o zadaniu domowym wprost w rozmowie  
z nauczycielem, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wystawioną  
w dzienniku i traktowane jest to jako poważne wykroczenie niegodne postawy 
ucznia. 

[38] Braki i błędy w notatkach z lekcji, niepoprawione błędy w rozwiązaniach zadań 
przedstawionych na tablicy, nieuzupełnione w całości w ciągu tygodnia 
równoznaczne są z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

[39] Braki pracy domowej, których nie stwierdzono wcześniej są równoznaczne  
z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

[40] Notoryczne wykonywanie rysunków bez użycia przyrządów geometrycznych 
równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

[41] Zeszyt ucznia może podwyższyć ocenę z odpowiedzi ustnej ucznia, jeśli jest 
prowadzony bez zastrzeżeń. 

[42] Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku zrobienia zadania 
domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.  

[43] Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. 
z nieobecności, biorąc np. udział w zajęciach wyrównawczych czy też drogą 
indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

[44] Negatywna aktywność – brak pracy na lekcji.  Jeżeli uczeń pomimo upomnień 
nauczyciela nie wykonuje w czasie lekcji ćwiczeń, to pod koniec lekcji otrzymuje 
ocenę niedostateczną. 

[45] Pozytywna aktywność – rozwiązywanie zadań lub problemów stawianych przez 
nauczyciela na lekcji. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za każde 5 poprawnie 
wykonanych na lekcjach zadań. Jeżeli zadanie lub problem są naprawdę 
wyjątkowe, uczeń wykazał się bardzo dużym poziomem myślenia i sprawnością 
w jego rozwiązaniu – może od razu otrzymać ocenę celującą. 
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[46] Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku, hierarchia ważności 
ocen cząstkowych jest następująca: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedź, aktywność, praca domowa. 

[47] Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia  
w szczególnych przypadkach. 

[48] Uczeń może być nieklasyfikowany, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, 
przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 

[49] Nie ma możliwości poprawy ocen na tydzień przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

[50] O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia w terminie 
zgodnym z zasadami określonymi w WSO.  

[51] Uczeń, który otrzymuje śródroczną ocenę niedostateczną zobowiązany jest do 
uzupełnienia braków z przedmiotu w terminie i formie ustalonych przez 
nauczyciela uczącego. 

[52] Sposób poprawiania ustalonej przez nauczyciela oceny niedostatecznej na 
koniec semestru lub roku szkolnego regulują przepisy WSO i rozporządzenia 
MEN.  

 
II. Wymagania na daną ocenę: 
[1] Ocena śródroczna (semestralna) i roczna:  

(1) Przy wystawianiu oceny śródrocznej (semestralnej) lub rocznej nauczyciel 
bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów 
tematycznych, ocenianych na podstawie wymienionych w punkcie I_[2] 
różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.  

(2) Uczeń może być nieklasyfikowany, jeśli brak jest podstaw do ustalenia 
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych, przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia.  

(3) Szczegółowe kryteria wystawiania oceny śródrocznej (semestralnej)  
i rocznej określa WSO.  

(4) O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia  
w terminie zgodnym z zasadami określonymi w WSO.  

(5) Sposób poprawiania ustalonej przez nauczyciela oceny niedostatecznej na 
koniec semestru lub roku szkolnego regulują przepisy WSO  
i rozporządzenia MEN.  

(6) Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.  
(7) Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny cząstkowe, jak  

i ocena semestralna. Zarówno ocena semestralna, jak i roczna nie jest 
średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz odzwierciedleniem poziomu 
wiadomości i umiejętności.  
Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu uwzględnia: 
{1} stopień opanowania materiału, 
{2} postępy ucznia, 
{3} aktywność, 
{4} systematyczność i pilność, 
{5} samodzielność pracy, 
{6} wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, 
{7} prezentacje przez uczniów własnej pracy, 
{8} rozwiazywanie dodatkowych zadań. 
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(8) Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi na piśmie przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję poziom 
wymagań będzie obniżony.  

(9) Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach, nie przeszkadzają kolegom  
i nauczycielowi w trakcie zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa.  

(10) Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w rozstrzygane będą zgodnie z WSO 
oraz rozporządzeniami MENiS. 
 
 

[2] Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  
 

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem 
nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych.  
 
Ustala się ogólne wymagania na poszczególne oceny z matematyki: 
(1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

{1} opanował doskonale postawę programową przedmiotu matematyka, 
samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia,  

{2} biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 
danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 
zadania wykraczające poza program tej klasy i osiąga sukcesy  
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do 
finałów na szczeblu rejonowym lub wyższym;  

 
(2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

{1} opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania przedmiotu w danej klasie,  

{2} sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu 
zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

  

(3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

{1} nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania  
w danej klasie,  

{2} w miarę poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje lub wykonuje 
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;  

 
(4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

{1} rozwiązuje lub wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 
stopniu trudności,  

{2} opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  
w danej klasie w stopniu dostatecznym;  

 
(5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

{1} ma braki w opanowaniu programu, ale te nie przekraczają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu matematyka 
w ciągu dalszej nauki,  
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{2} rozwiązuje lub wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe  
o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela;  

 
(6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

{1} nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach 
programowych przedmiotu matematyka w danej klasie, a braki  
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  

{2} nie jest w stanie rozwiązać lub wykonać zadań o niewielkim stopniu 
trudności.  

 
[3] Wymagania nauczyciel dostosowuje do potrzeb i możliwości uczniów  

z trudnościami w uczeniu się: 
 
(1) U uczniów dyslektycznych ocenie nie podlega: 

{1} lustrzane zapisywanie cyfr i liter (np. 6 – 9, 2 – 5, …); 
{2} źle postawiony przecinek w liczbach dziesiętnych; 
{3} niewłaściwe stosowanie dużych i małych liter (np. stosowanie 

oznaczeń w geometrii, jednostek); 
{4} błędy w zapisie liczb wielocyfrowych i liczb z dużą ilością zer; 
{5} błędy w zapisie działań pisemnych (dopuszczalne drobne błędy 

rachunkowe); 
{6} błędy w przepisywaniu (np. danych w zadaniu), wówczas oceniamy 

tok myślenia; 
{7} uproszczony zapis równania i przekształcenie go w pamięci;  
{8} luki w zapisie obliczeń – obliczenia pamięciowe; 
{9} brak opisu niewiadomych; 
{10} chaotyczny zapis operacji matematycznych; 
{11} mylenie indeksów górnych i dolnych (np. x2 – x2, m3 – m3, …); 
{12} kształt figur geometrycznych i kątów; 
{13} formy zapisu wniosku, odpowiedzi. 

 

 


